
Landbrugsskolelærer til Kjærgård Landbrugsskole. 

Planteavl. 
Kjærgård Landbrugsskole er en selvstændig landbrugsskole. Skolens formål er at tilbyde 
undervisning inden for landbrugsuddannelse og tilgrænsende uddannelses- og 
kursusvirksomhed. Skolen har også Produktionsleder og Agrarøkonom uddannelse. 

Skolen lægger vægt på, at eleverne tilbydes undervisning der er afstemt deres praktiske og teoretiske forudsætninger. 
Det forventes at eleverne som minimum når, at tilegne sig de kompetencer der er fastsat ifh.t til gældende 
bekendtgørelser i landbrugsuddannelsen forskellige trin. 

Skolen har et fuldt moderne landbrug med malkekvæghold og planteproduktion samt tilhørende værksteder. Disse 
faciliteter inddrages i undervisningen i de enkelte fag. På grundforløbet foregår ca. 25 % af undervisningen i stalde, 
marker og værksteder. Det vil sige at læring med afsæt i praksis prioriteres meget højt. 

Jobprofil 
Du skal undervise på alle niveauer af landbrugsuddannelsen i planteavl. Desuden kan der være efteruddannelsesforløb 
for voksne kursister og brobygningsforløb for elever fra grundskolen, der i korte forløb skal introduceres til  
landbrugsuddannelsen. 
Vi arbejder i kreative lærerteams på et højt fagligt niveau i en hverdag med rige muligheder for at præge udviklingen 
af uddannelserne både fagligt og pædagogisk. 
 
Ansøgerprofil 
Du skal have relevant uddannelse gerne på agronom eller jordbrugsteknolog niveau. Det er ønskeligt, hvis du har 
suppleret din faglige uddannelse med relevant pædagogisk efteruddannelse og du har relevant erhvervserfaring samt 
gymnasial baggrund eller fag på flere gymnasiale niveauer i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 
 
Jobbet kræver, at du er selvstændig, åben, udadvendt og har lyst til at arbejde med både unge og erfarne elever, der 
er godt på vej til job og karriere i landbruget. Du kan identificere dig med lærerprofessionen og har en engageret, 
faglig og seriøs indstilling til samarbejdet med kolleger i lærerteams.  
Vi forventer, at du tager din mulighed for medindflydelse på dagligdagen alvorligt og at du har lyst til at udfordre og 
blive udfordret – både personligt og fagligt. Som person har du et smittende humør og ser lyst på tingene – også selv 
om det ikke går helt som planlagt. 
 
Om ansættelsen 
Stillingen er på fuldtid med løn, pension og ansættelse i henhold til aftale med Undervisningsministeriet.  
Hvis du ikke allerede har tilstrækkelige, pædagogiske forudsætninger skal du senest efter 4 års ansættelse have 
erhvervet pædagogisk diplomuddannelse. 

Tiltrædelse efter aftale. Alle interesserede med relevant ansøgerprofil opfordres til at søge. Send din ansøgning til 
ka@kjls.dk, så vi har den senest fredag den 21. juli 2017. Ansættelsessamtaler finder sted løbende og senest i uge 32. 

Yderligere oplysninger 
Du er meget velkommen til at få en snak om stillingen med forstander Kaj Abrahamsen på telefon 7517 2900. 
Læs mere på skolens hjemmeside www.kjls.dk. 
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